กาหนดการประชุมประจาปี ครั้งที่ 1/2561
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรม The Zign พัทยา
ROOM 1 ห้องประชุมใหญ่ Fidella Grand
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
08.30 - 09.00

ลงทะเบียน

09.00 - 09.30

พิธีเปิด นโยบายและสื่อสารจากราชวิทยาลัย
โดย ประธานราชวิทยาลัยและกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

Chairman
Co- chairman

ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
รศ.นพ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย

09.30 - 10.15

Research for Busy Clinician
ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15 - 10.30

Coffee break

10.30 - 11.30

Update in Rhinology
Treating of Allergic Rhinitis : ICAR VS Other Evidences VS แนวทางการ
พัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Update Evidence-Based Management on Acute Rhinosinusitis
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.30 - 12.15

State of the Art on Mastering Allergic Rhinitis
ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

12.15 - 13.15

Luncheon Symposium
A New Level of Nasal Spray for Allergic Rhinitis Symptom Control
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
วิทยากร
Prof. Giorgio Walter Canonica Allergy & Respiratory Diseases, Department of
Internal Medicine, Genoa University, Italy

Chairman
Co- chairman

รศ.พญ. สุปราณี ฟูอนันท์
พญ. สายสุรีย์ นิวาตวงศ์

13.15 - 14.00

Frequent Asked Questions in Extraesophageal GERD Management
(Interactive Session)
อ.ภูริช ประณีตวตกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
Coffee break
Key to Success in Endoscopic Tympanoplasty
ผศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

15.00 - 15.45

Life Threatening Vascular Anomaly: Approach and Management
รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ROOM 2 ห้องประชุมย่อย Vermillion Free papers
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
Chairman
Co- chairman

ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
ผศ.นพ.กิตติ จันทรพัฒนา

10.30 - 10.42

LASER Assisted Small Incision, Tissue Sparing (LAST) Technique Upper Blepharoplasty
นพ.สรัลชัย เกียรติสุระยานนท์ , พญ. ปวีณา ฐิติฐาปนา โรงพยาบาลพญาไท 3

10.42 - 10.54

Multiple Sclerosis Presented with Unusual Vertigo
พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.54 - 11.06

Oral Cysticercosis : Case report
พญ.ณัฐธยาน์ กุมารทัต โรงพยาบาลแม่สอด

11.06 - 11.18

Cost-Utility Analysis of a Universal Newborn Hearing Screening Program and High
Risk Newborn Hearing Screening Program in Bhumibol Adulyadej Hospital
น.ต.พญ.สาธนี งามสง่า โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

11.18 – 11.30

Granuloma of the Eyelid Following Upper Lid Blepharoplasty
พญ.จิรัฐา งามศิริเดช , นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ สถาบันศัลยศาสตร์ความงามธีรพร

12.15 - 13.30

พักรับประทานอาการกลางวัน

13.30 - 16.30
1.

ประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจาบ้าน
ประธานกรรมการ
รศ.พญ.กิติรัตน์ อังกานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กรรมการจากสถาบันฝึกอบรม
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
พ.อ.หญิง อุศนา พรหมโยธิน
รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล
ผศ.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
อ.นพ.ปวิน นาธวัช
รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
อ.พญ.ศณัฐธร เชาว์ศิลป์
รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา
นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ
น.อ.นพ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์
รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
14. ศาสตราจารย์ พญ.วสี ตุลวรรธนะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่เข้าประกวด
1. Effectiveness of the home treatments program for benign paroxysmal positional vertigo.
แพทย์หญิงนันทกานต์ เอี่ยมอุดมกาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Effect of lidocaine nebulizer compared with NSS nebulizer for reduced cough symptom and pain in early
tracheostomy care.
นายแพทย์กรกล้า ปานประภากร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. Intraoperative needle aspiration parathyroid hormone levels for diagnosis of abnormal parathyroid glands and
intraoperative localization of parathyroid glands.
นายแพทย์นรินทร์ รัตนประเสิฐ
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
4. Effectiveness of the modified Epley’s maneuver in treatment of subjective benign paroxysmal positional
vertigo.
แพทย์หญิงพิชญ์ อมรรัตน์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. The comparative study between budesonide nasal irrigations and budesonide intranasal spray in management
of nasal polyps.
ร.อ.หญิง ธนัสถา ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. Effectiveness of budesonide nasal instillation in a vertex-to-floor position in chronic rhinosinusitis patients
underwent endoscopic frontal sinus surgery: a randomized, controlled trial.
แพทย์หญิงนวรัตน์ วัชรโยธิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. BRAF mutation in patients with bethesda cytological indeterminate thyroid nodules: after reclassification of a
variant thyroid carcinoma.
นายแพทย์ปรัชญา มณีประสพโชค
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
8. Quality of images obtain from a novel smartphone-based nasal endoscope recorder and conventional nasal
endoscope recorder.
แพทย์หญิงนรินธร ศักดิ์ศรียุทธนา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9. Changes in vocal acoustic parameters and nasalance score after functional endoscopic sinus surgery: a
prospective study.
แพทย์หญิงธิติมา แสงจันทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
10. The timing of PTH measurement for prediction of permanent postoperative hypocalcemia after thyroid
surgery.
แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ROOM 1 ห้องประชุมใหญ่ Fidella Grand
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
Chairman
Co- chairman

ศ.นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รศ.พล.ต.กรีฑา ม่วงทอง

08.30 - 09.15

Challenging Cases of Pediatric Neck Infection
พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ กล่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

09.15 - 10.00

Nasal Irrigation in ENT Practice
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ผศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00 - 10.15

Coffee Break

10.15 - 11.00

The Practicability and Pitfalls of Transnasal Esophagoscopy (TNE )
อ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

11.00 - 11,45

A Roadmap to the Practical Management of Severe Chronic Upper Airway Disease
น.อ.นพ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.45 - 12.45

Luncheon Symposium
The Role and Choice for Selecting Optimal Antihistamine for
Allergic Rhinitis in New Era
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี โรงพยาบาลสิรโิ รจน์ ภูเก็ต

Chairman
Co- chairman

พล.อ.ท.มานิตย์ ศัตรูลี้
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ

12.45 - 13.30

10 Pitfalls you should know About Objective Hearing Tests in ENT Practice
นพ.พิทยาพล ปิตธวัชชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.มล.พญ.กัญญ์ทอง ทองใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

13.30 - 14.00

Update Medication for Vertigo
พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

14.00 - 14.15

Coffee Break

14.15 - 15.15

Update in Aspiration Management :
Easy approach to aspiration
ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Cricopharyngeus Dysphagia
รศ.พญ.สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.15 - 16.00

Endoscopic Transoral Thyroidectomy : Start up and Pitfalls
พ.ท.รุตติ ชุมทอง กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร.ต.ต. นพ. พรพีระ จิตต์ประทุม โรงพยาบาลตารวจ

ROOM 2 ห้องประชุมย่อย Vermillion
Thai Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (Thai AFPRS)
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
Chairman
Co- chairman

อ.นพ ภักดี สรรนิกร
อ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล

09.00 - 09.30

Management of Common Facial Trauma
Facial fracture : my experienceof 30 yrs of practice
อ.นพ.วิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

09.30 - 10.20
10.20 - 10.40
Chairman
Co- chairman

Management in Common Maxillofacial Trauma
อ.ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน
หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชี่ยล แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
Coffee Break
รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์
ผศ.นพ.สุรพล ซื่อตรง

10.40 - 11.30

Management of Fracture Nasal Bone: From Simple to Complex
Nasoorbitoethmoidal Complex Fracture
อ.นพ.ชิตพงศ์ ศิริทองถาวร สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

11.30 - 12.00

Management Facial Soft Tissue Trauma
อ.นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและสร้างเสริมใบหน้า
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Tips and Pitfalls in Common Facial Aesthetic Procedures
รศ.นพ.ศิริพรชัย ศุภนคร
พลตรี นพ.บวรลักษณ์ เวชกฤติยา

12.00 - 13.00
Chairman
Co-chairman
13.00 - 14.00

Panel Discussion: Tips, Pitfalls of Silicone Augmented Rhinoplasty
and Correction of Complications.
ผู้ดาเนินการอภิปราย
นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์
วิทยากร
อ.นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น
อ.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ผศ.นพ.จารูญ ตั้งกีรติชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

14.00 - 14.40

แนวทางการประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลเพื่อให้อยู่ในกรอบของกฎระเบียบและข้อบังคับ
โดยวิทยากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Coffee Break
ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
อ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์

14.40 - 15.00
Chairman
Co-chairman
15.00 - 16.00

Prevention and Correction of Unfavorable Results of Blepharoplasty
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ศ.นพ.สมยศ คุณจักร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร
รศ.นพ.พรชัย มไหสวิริยะ , อ.พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์
หน่วยจักษุศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ROOM 1 ห้องประชุมใหญ่ Fidella Grand
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
Chairman
Co-chairman

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
นพ.พรเอก อภิพันธุ์

08.30 - 08.45

เสนอผลงานชนะเลิศวิจัยแพทย์ประจาบ้าน

08.45 - 09.45

Head and Neck Carcinoma of Unknown Primary in 2018 : Mystery Revealed
ผู้ดาเนินการอภิปรายและวิทยากร
ผศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร
Introduction and Epidemiology
อ.นพ.สิทธิ เชาวน์ชื่น , ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
Current Approach for the Primary
ผศ.นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
Treatment Options
อ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Case Discussion

09.45 - 10.45

Pros and Cons in Update Clinical Practice Guideline of OSA
ผู้ดาเนินการอภิปรายและวิทยากร
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยากร
พญ.นทมณฑ์ ชรากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Pros)
น.อ.นพ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (Cons)

10.45

ปิดการประชุม

